
PAPIER SKLO

MESIAC

Január 5.1. 20.1. 19.1. 6.1. 20.1. 13.1.

Február 3.2. 17.2. 16.2. 3.2. 17.2. 24.2.

Marec 3.3. 17.3. 31.3. 16.3. 3.3. 31.3. 17.3. 24.3.

Apríl 14.4. 28.4. 20.4. 28.4. 14.4. 21.4.

Máj 12.5. 26.5. 18.5. 26.5. 12.5. 19.5.

Jún 9.6. 23.6. 15.6. 23.6. 2.6. 16.6.

Júl 7.7. 21.7. 20.7. 21.7. 14.7. 28.7.

August 4.8. 18.8. 17.8. 18.8. 25.8. 11.8.

September 1.9. 15.9. 29.9. 21.9. 15.9. 22.9. 1.9.

Október 13.10. 27.10. 19.10. 13.10. 27.10. 29.9.

November 10.11. 24.11. 16.11. 10.11. 24.11. 3.11.

December 8.12. 22.12 21.12. 8.12. 22.12. 15.12.

Zvoz elektropadu 03/2023

Zvoz nebezpečného odpadu

Zvoz dreveného odpadu

PLASTY:

SKLO: Patrí sem: sklenené fľaše, poháre, okenné sklo

Textil je možné priniesť vo vreciach na stojisko kontajnerov (ale NEVHADZOVAŤ do nich). Vrecia umiestňujte ku 

plechovým búdam, resp. skladujte doma kým sa nespraví ich mobilný zber.

BRKO (kuchynský odpad): Odpad nevhodný na kompostovanie (zvyšky jedál) môžete nosiť na stojisko kontrajnerov, 

alebo k bytovkám s.č. 131-133, kde sú umiestnené boxy na tento druh odpadu. Prepálený jedlý olej (bez hrubých 

nečistôt) môžete nosiť v plast. flašiach/nádobách(5L) do ZŠ v Jasení ku Školskej jedálni (informovať vedúcu ŠJ).

Rady a odporúčania pre zber odpadov v obci JASENIE:

Žlté plastové vrecia nevhadzovať do fareb. kontajnerov ani do kontajnerov na stojisku kontajnerov!!                             

ODOVZDÁVAŤ ICH HLAVNE PRI VRECOVOM ZBERE PLASTOV!!!
Papier, kartóny, krabice (rozložené-nerozložené) nevhadzovať do kontajnerov na stojisku kontajnerov. Umiestniť 

ich ku plechovým búdam na stojisku kontajnerov.

Železný odpad/kovošrot prineste do areálu nového OcÚ alebo ku kontajnerom (stará ZŠ).

Elektroodpad je možné priniesť na stojisko kontajnerov, ale NEVHADZOVAŤ do kontajnerov.

Nebezpečný odpad: farby, laky, živice, motorové oleje spolu s obalmi, žiarivky, žiarovky atď.  

DEŇ ZBERU

Presný deň odvozu v 

danom mesiaci bude 

oznámený dopredu

04-05/2023 10-11/2023

07-08/2023

DEŇ ZBERU DEŇ ZBERU

HARMONOGRAM ZBERU ODPADOV V ROKU 2023
Obec JASENIE

ZMESOVÝ KOMUNÁLNY 

ODPAD

TRIEDENÝ ODPAD

Plasty                

vrecový zber

PLASTY

KONTAJNERY

Vytváranie čiernych skládok v intraviláne/extraviláne obce je možné pokutovať až do výšky 1500 eur!!!

06/2023 11/2023

BRO (Biologicky rozložiteľný odpad-burina,lístie,tráva,šupky zo zeleniny,ovocia):  Každá domácnosť je 

POVINNÁ kompostovať BRO vhodný na kompostovanie  v pridelených kompostéroch alebo na svojich domácich 

kompostoviskách!!! Odpad zo záhrady, ktorý sa nezmestil do kompostéra, môžete doviezť do obecnej kompostárne na 

Hrabine, v prevádzkových hodinách.                                       

Patrí sem: stlačené plast. fľaše od minerálok, sirupov, octu, jedlého oleja, plast. obaly z 

drogérie, kelímky z jogurtov a rastlinného masla, plast. nábytok, vedrá, hračky; igelitové 

obaly, sáčky, tašky, fólie, plast. okná(bez skla), kusy polystyrénu, viacvrstvové komb. 

materiály(VKM)–napr. krabice od mlieka, džúsov, drobný kovový odpad-plechovky od 

piva, nápojov, konzervy(bez hrubých nečistôt)

Nepatrí sem: znečistené plast. obaly od motorových olejov, chemikálií, PVC rúry a krytiny

Nepatrí sem: porcelán, keramika, zrkadlá, autosklo, svetelné žiarivkové trubice

POZNÁMKA: Pri PLASTOCH sa pod pojmom kovy rozumejú plechovky, čisté konzervy, neznečistený alobal...!!! 

Každú plechovku, fľašu alebo tetrapaky (čisté obaly z mlieka,džúsov...) je nutné ZOŠLIAPNUŤ, resp. SKRČIŤ a 

až tak vhodiť do (žltého) vreca!

POZOR!!! Každá domácnosť (4-členná rodina) má právo vykladať LEN 1 kus kukanádoby v objeme 110 resp. 

120 litrov!!!  




